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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

 

 

Nuscience Group is een wereldwijde speler in premixen, concentraten, nutritionele concepten en 

additieven de diervoederindustrie. 

Mede door een innovatieve gedreven attitude wordt de Group in staat gesteld om duurzame en 

economisch haalbare oplossingen te leveren voor een efficiënte productie van diervoeders en 

diervoedergrondstoffen. 

 

Nuscience Group is met haar klantgerichte organisatie gericht op het aanbieden van een breed 

scala aan producten voor veevoederbedrijven, integraties en zelfmengers. 

Missie van Nuscience Group is om mede door haar inzet “de” kennispartner bij uitstek te zijn in 

dierlijke voeding en gezondheid. Daarnaast staat de kwaliteit hoog het vaandel net als de 

topprestaties van de geleverde producten en de ondersteuning die Nuscience biedt aan haar 

afnemers. 

 

Op dit moment zijn er binnen Nuscience Group ruim 700 medewerkers werkzaam en levert de 

onderneming producten aan meer dan 60 landen. 

Wereldwijd heeft Nuscience 10 productielocaties en genereert de Group een jaaromzet van circa 

370 miljoen EURO. 

Nuscience Group maakt onderdeel uit van de Agrifirm Groep. Voor meer informatie omtrent 

Nuscience zie www.nusciencegroup.com  

 

Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Nuscience Group op zoek naar een 

gedreven Logistics Manager. 
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FUNCTIE- en TAAKOMSCHRIJVING 

 

 

Titel  Logistics Manager   

 

 

Plaats in de organisatie  De Logistics Manager rapporteert rechtstreeks aan de Site 

Manager België. 

 

 

Standplaats  Drongen (Gent) 

 

 

Taken en Verantwoordelijkheden De Logistics Manager is verantwoordelijk voor: 

� Een efficiënt en effectief verloop van de gehele 

logistiek vanaf de voorraad grondstoffen tot en met de 

levering aan de klant; 

� Het vormgeven van de logistieke afdeling (planning, 

aanvoer grondstoffen & voorraadbeheer, logistieke 

afhandeling) alsmede de besteldienst België; 

� Het analyseren alsmede het (uit)bouwen van logistieke 

concepten met bijbehorenden processen; 

� Implementatie van nieuwe logistieke processen en 

systemen; 

� Contracteren van logistieke dienstverleners, zowel voor 

wegvervoer (binnenland en Europa) alsmede 

containertransporten; 

� Nauwe samenwerking met de afdelingen Verkoop 

Binnendienst, Export en Productie; 

� Het opstellen van logistieke KPI’s alsmede het 

analyseren en rapporteren hierover; 

� Een actieve bijdrage aan de vormgeving van het 

logistieke deel in het ERP pakket (zorgdragen voor 

aansluiting op alle processen); 

� Intensieve samenwerking met de Supply Chain 

Manager op de productielocatie in Utrecht en geeft 

support o.g.v. productieverplaatsingen en her-allocaties. 
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DE PERSOON 

 

 

Opleiding De te zoeken kandidaat beschikt over een opleiding op 

minimaal HBO werk- en denkniveau. Hierbij valt te denken 

aan bijvoorbeeld een studie Supply Chain Management of 

Logistiek. 

 

 

Ervaring De te zoeken kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar 

ervaring als Logistiek Manager binnen een industriële- of 

handelsonderneming. De te zoeken kandidaat heeft 

zijn/haar ervaring opgedaan binnen de procesindustrie en 

heeft ervaring binnen productieomgevingen. Ervaring 

binnen de food- en/of feed additieven sector is een 

duidelijke pre. Je beschikt over kennis op het gebied van 

productieplanning, planningsystemen en ERP systemen. 

Kennis van Microsoft Dynamics AX is een pre. 

  Hij/zij is een natuurlijk leider die in staat in om mensen aan 

zich te binden, draagvlak weet te creëren binnen een 

internationale onderneming en mede daardoor 

vernieuwingen en veranderingen weet door te voeren. 

 

 

Karakteristieken Met betrekking tot de persoonlijke kwaliteiten waaraan de 

man/vrouw zal moeten voldoen, willen wij ons met nadruk 

beperken tot die eigenschappen welke van essentieel belang 

zijn voor het welslagen: 

 � Ondernemende instelling (initiatiefrijk) 

� Analytisch 

� Overtuigingskracht en motivator 

� Flexibel 

� Teamplayer 

� Pragmatisch 

� Stressbestendig 

� Resultaatgericht 

� Hands-on mentaliteit 

� Gevoel voor humor 


